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ÖDEV 2 

Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 3 Mart 2014 Pazartesi günü teslim edin. Aksi 

belirtilmediği sürece tüm sorular elde çözülmelidir. Bilgisayarda çözüm yapılması isteniyorsa 

soruda belirtilecektir. 
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 denklemleri ile ifade edilen sistemi ele alalım. 

 

a. Sistemin denge noktasını bulun ve kararlığını irdeleyin. 

b. Sistemin merkezi       yarıçapı     olan dairesel bölgenin içerisinde bir limit 

döngüsü olamayacağını matematiksel olarak gösterin. 

c. Farklı üç tane başlangıç noktası seçerek sistemin bilgisayarda (mesela 

MATLAB’da) simülasyonunu yaparak kararlı bir limit döngüsü olduğunu görün. 

Simülasyon için yazdığınız kodları ödevinize ekleyin. (Not: Herkes kendi kodunu 

kendisi yazmalıdır, birbirine benzeyen kodlar ve grafikler kopya olarak 

değenlendirilendirilebilir.) 

d. Sistemin faz portresini elle çizerek kararlı bir limit döngüsü olduğunu görün. 

e. Sistemin denge noktasını orijine kaydırmak için kullanılması gereken dönüşümü 

ve bunun sonucunda elde edilecek denklemleri yazın. 

f. Sistemin kararlı bir limit döngüsü olduğunu matematiksel olarak gösterin. 

 

2. Aşağıdaki sistemlerde orijinin kararlı olup olmadığını belirleyin. Eğer kararlıysa bu 

kararlılık asimptotik midir? Global midir? 

 

a.  ̇     

 ̇     
      

 

b.  ̇    | | 
 

c.  ̇      
 

d.  ̇            

 ̇             

Burada   ve  , |    |  | |   ve |    |  
| |   özelliklerini sağlayan fonksiyonlardır. 
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3. Aşağıdaki sistemi ele alalım 
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a. Bendixson teoremi kulanarak                 biçimindeki karesel bölge 

içerisinde bir limit döngüsü yer almadığını gösterin. 

b. Poincare-Bendixson teoremi kullanarak    
    

    denklemi ile ifade edilen elipsin 

sistemin kararlı bir limit döngüsü olduğunu gösterin. (İpucu:         
    

  alın.) 

 



4.     ̈    ̇            denklemi ile ifade edilen yandaki 

sürtünmeli sarkaç sistemini ele alalım; burada          , 

            olsun. 

a. Sistemin denge noktalarını bulun. Doğrusallaştırma yöntemi 

kullanarak denge noktalarının kararlılıkları hakkında ne 

söylenebilir? 

b. Lyapunov fonksiyonunu sistemin toplam enerjisi şeklinde 

seçerek Lyapunov’un doğrudan yöntemi uygulanırsa sistemin 

kararlığı hakkında ne söylenebilir? 
 

c. Lyapunov fonksiyonunu      
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           seçerek Lyapunov’un 

doğrudan yöntemi uygulanırsa sistemin kararlığı hakkında ne söylenebilir? 

d. Yukarıdaki şıklarda elde edilen kararlılık sonuçlarının global olup olmadığı hakkında 

yorum yapılabilir mi? Cevabınızı açıklayın. 

 


